
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar 

zondagsbrief@pgborne.nl of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der Kamp, 
Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. 

De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl onder "Actueel". 

 

Kerkdiensten vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Dijsselhof-Gräve, CC Storkstraat 

26. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: Ds. W. Janssen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: Gezongen Vesper m.m.v. de  

Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (17 februari) 

Oude Kerk 10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: Ds. E. Van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

17 februari Annelies van Os Geen 

24 februari Arlène Heerkes Geen 

3 maart Leonie Elbertsen Geen 

Vesper 

Vanavond is er om 19.00 uur een gezongen Vesper in de Oude 

Kerk. In deze Vesper ligt het accent op het zingen. De Ste-

fanuscantorij verleent haar medewerking onder leiding van 

Heleen Steenbergen. Jan Braakman (orgel) en Rob Roordink 

(blokfluit) verzorgen de muziek. 

We lezen Psalm 11 en Mattheüs 5: 1-10. 

In beide lezingen komt het begrip rechtvaardigheid aan de 

orde. Rechtvaardig is de Heer, Hij heeft rechtvaardigheid lief. 

De oprechte zal Zijn gelaat aanschouwen. Gelukkig wie hon-

geren en dorsten naar gerechtigheid, Want zij zullen verzadigd 

worden. 

Maar zoals gezegd het accent ligt in deze Vesper op het zingen 

en de muziek. U bent van harte welkom! 

Terugtreden Anka Jacobs als scriba 

In januari 2018 is mevr. Anka Jacobs benoemd als scriba van 

onze gemeente. Na goed onderling overleg heeft zij besloten 

om haar functie als scriba per heden neer te leggen.  

Wij willen hier benadrukken dat dit besluit met wederzijds 

goedvinden is genomen en zeker niet te maken heeft met de 

inhoud van het krantenartikel wat december 2018 in de Tuban-

tia rond Anka Jacobs verscheen; mogelijk heeft u dit gelezen. 

De kerkenraad neemt afstand van de beschuldigingen die in het 

artikel worden benoemd in relatie tot de kerk en wij betreuren 

de gang van zaken. 

Anka is een gewaardeerd en betrokken gemeentelid en in een 

later stadium willen wij graag met haar van gedachten wisselen 

over een andere invulling van haar rol in onze gemeente. 

De kerkenraad dankt Anka voor haar inzet in de afgelopen pe-

riode. 

Wanneer u hierover vragen heeft, kunt u zich wenden tot de 

voorzitter van de kerkenraad Martin van Zelm. 

 

De kerkenraad en het moderamen blijven bereikbaar via het 

mailadres zoals bij u bekend: scriba@pgborne.nl. Dit mail-

adres wordt voorlopig door het moderamen beheerd. 

De kerkenraad houdt u op de hoogte van de zoektocht naar een 

nieuwe scriba. 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Voorganger: Ds. Gerco Veening 

Lector: Marjan Adams 

Koster: Immy Hortensius  

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: lied 612: 1 en 3 

Bemoediging en groet 

Psalm 67: 1 en 2 

Kyriegebed met Kyrie uit Iona 

Lied 217 

Gebed om de Geest  

Aandacht voor de kinderen met lied 531: 1 

Lezing: Jesaja 6: 1-8 

Lied 985 

Lezing: Lucas 5: 1-11 

Lied 532 

Preek 

Lied 843 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 605 

Zegen met Amen 2 

Uit de gemeente 

Mevr. H. Prigge, De Schoener 1, verblijft in het ZGT te Al-

melo. 

Mevr. Dijsselhof-Gräve is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-

ren het graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, 

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  

Weekagenda 

Dinsdag 12 februari : PCOB-bijeenkomst om 14.30 uur 

in de Fontein met jaarvergadering 

en de erfenis van "Tante Klaartje". 
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Woensdag 13 februari : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 


